
Třídní plán    -      2016/2017 

 

Společně všechno zvládneme 

 

Do třídy Berušek je v letošním školním roce zapsáno celkem 27 dětí , z toho je 11 chlapců a 16 

děvčat . Věkové složení  dětí  je od  2r. 5měs.  do 6 let. 

Pracují zde dvě učitelky - Marie Málková a Lenka  Matulová . 

Plánování  TVP vychází z požadavků RVP PV a je v souladu s programem školním. 

Budeme se snažit , aby integrované bloky ŠVP PV byly  v TVP PV svým rozsahem přiměřené. Třídní 

bloky  budeme postupně rozpracovávat do tematických částí. Jednotlivá témata a jejich délku 

přizpůsobíme zájmu dětí, upřednostníme prožitkové učení. 

Budeme si  neustále uvědomovat, že děti vychováváme pro život, a  že nám nejde o okamžité 

výkony dětí ani o plnění izolovaných úkolů, ale o postupné nabývání a zdokonalování  klíčových 

kompetencí. 

 Ponecháme si v TVP prostor, abychom jej mohly doplňovat a obohacovat průběžně, podle aktuální 

situace a vzniklých okolností. 

Budeme u dětí rozvíjet zájem o okolní dění. 

Cílem TVP PV Berušky je rozvíjet děti ve všech vzdělávacích oblastech tak, aby na konci tohoto 

roku byly spokojené, důvěřovaly nám a ve třídě byla nastavena vzájemná pohoda. 

Hlavní činností dětí zůstává hra, která děti provází celý den, prolíná se všemi činnostmi a věnujeme 

jí velkou pozornost. 

TVP PV Berušek je sestavován tak , aby bylo možné pružně reagovat na skupinové i individuální 

potřeby a dovednosti dětí dle jejich věku a zájmu.  

 

Cíle ,které jsme si stanovili v návaznosti na hlavní cíle ŠVP PV: 

 Co nejvíce dětem přiblížit přírodu , pozorovat změny v přírodě , budeme poznávat  přírodu 

v nejbližším okolí, povedeme děti k ochraně přírody 

 Povedeme děti k zdravému životnímu stylu, zaměříme se na aktivity ,  vedoucích k rozvíjení 

prosociálního chování dětí 

 Budeme je seznamovat s třídními pravidly, rozvíjet u nich samostatnost i v sebeobsluze 

 Každé téma, pokud to bude možné, obohatíme o prožitek – vycházky, exkurze… 



 Budeme ve třídě vytvářet motivující prostředí, zařazovat denní pohybové hry, výtvarné a 

pracovní činnosti, zpěv ,instrumentální činnosti, taneční 

 Budeme zařazovat dostatek činností podporující řečový projev dětí – vyprávění zážitků, 

reprodukci říkanek, dramatizaci pohádek, individuální rozhovory s dětmi, budeme se snažit 

zařazovat gymnastiku mluvidel 

 Povedeme děti k  prožívání tradic a oslav, seznamovat je se zvyklostmi, kulturními památkami a 

zajímavostmi v nejbližším okolí 

 

Další cíle, stanovené v rámci TVP : 

 Prostřednictvím nástěnek v šatně , na chodbě  a webových stránek budeme seznamovat rodiče 

s tím , co s dětmi děláme, čím se zabýváme, co se učíme . 

 

 Zaměříme se na samostatné uplatňování společenských návyků a na správné hygienické 

návyky. 

 

 V rámci spolupráce s rodiči nabídnout účast na pracovních dílnách dle ročního období a jiných 

aktivitách pořádaných školkou, možnost strávit čas s dětmi ve třídě při hrách 

 

 Na školní zahradě se starat o přidělený záhon, vest děti k pravidelné péči a pozorování růstu 

těchto rostlin 

 

 Nadále budeme spolupracovat se ZŠ Popice i  Pouzdřany – návštěva, společné akce 

 

 

 

Společné svátky a tradice : 

 

 Dýňové odpoledne 

 Uspávání broučků 

 Mikuláš, čert a anděl 

 Vánoce 

 Velikonoce 

 Den matek 

 Den dětí 

 Rozloučení s předškoláky 

 Oslavy narozenin 

 

 



Zaměříme se na přípravu předškoláků na vstup do ZŠ: 

 ESS s rodiči 

 Pravolevou orientaci, prostorovou představivost 

 Rozvoj soustředěnosti, pozornosti a paměti 

 Slovní zásobu, souvislé vyjadřování, vlastní slovní projev 

 Rozvoj funkční gramotnosti 

 Náročnější formy řízených činností 

 Rozvoj paměti, myšlení, logické myšlení, samostatnost při řešení úkolů 

 Poznávací výlety a exkurze 

 Návštěvy v ZŠ, spolupráce se žáky ZŠ 

 Rozvoj zrakové a sluchové percepce 

 Rozvoj předmatematických představ 

 

 

 

Zapsala :  Marie Málková 

 

V Popicích 1. 9. 2016   

 

 


